NUTRITION EXCHANGE
ما هو تبادل التغذية؟

تبادل التغذية مطبوعة صادرة عن شبكة التغذية يف الطوارئ وتحتوي مقاالت قصرية وسهلة
القراءة للخربات واملعرفة حول برامج التغذية يف البلدان التي تعاين من عبء مرتفع لسوء
التغذية وتلك العرضة لألزمات .كام أنها تل ّخص البحوث وتق ّدم املعلومات عن التوجيه،
واألدوات ،والدورات التدريبية املقررة يف مجال التغذية والقطاعات املتعلّقة به .

موجه؟
لمن هو ّ

تبادل التغذية مو ّجه إىل جميع الذين يعملون عىل خفض معدالت سوء التغذية عىل املستوى
الوطني ،واملناطقي ،واملجتمع .ويشمل ذلك الدولة ،واملجتمعي املدين ،وموظفي الوكاالت
الوطنية والدولية العاملة يف مجال التغذية ،مبا يف ذلك قطاعات الزراعة ،والصحة ،والتعليم،
واملياه ،والرصف الصحي ،والحامية االجتامعية .

للن� ف
ئ
كيف يمكنك أن تكتب شيئاً ش
الغذا�؟
التبادل
�
ي
ي

يرغب العاملون يف مجال التغذية يف أنحاء العامل التعلّم من خرباتكم يف تنفيذ برامج التغذية،
فلم ال تنرشون خرباتكم يف تبادل التغذية؟
ت ن
و�
 1اختاروا موضوعاً تكتبون عنه
 2ارسلوا لنا رسالة ب
بال�يد االلك� ي
تتضمن البعض من أفكاركم
عىل سبيل املثال ،قد ترغبون يف الرتكيز عىل التايل:
ّ
• ما الذي يسري بشكل جيد يف مجال عملكم أو
ما الذي ال يسري كام كنتم تأملون؟
• أثر إحدى الربامج.
• كيف يت ّم تنفيذ إحدى الربامج.
• كيف تقوم برصد وتقييم عملك.
مهتمون بشكل خاص بكيفية عملكم مع
نحن ّ
أ
المحلية ،والقطاعات الخرى،
المجتمعات ف ّ
أ
والفكار المبتكرة ي� خلق بال�امج .

– رؤوس األقالم كافية.

 3سوف نقرأ أفكاركم ون ّتصل بكم

مع أفكارنا حول كيفية كتابتكم لها.
يمكننا ان نوفّر لكم الدعم ف ي� التحرير.

 4سوف نساعدكم عىل إنتاج
مقالة من  500إىل  600كلمة
تصفون فيها خرباتكم.

اتصلوا بنا

ملشاركة أفكاركم والتعبري عن رغبتكم يف كتابة مقالة ملطبوعة تبادل التغذية ،ميكنكم مراسلة
املحررين كارمل دوالن  carmel@ennonline.netو فالريي غاتشيل Valerie@ennonline
ن
ئ
يز
واالنكل�ية ،والفرنسية بنسختيه
مجا� متو ّفر باللغات العربية
التبادل
الغذا� إصدار سنوي ي
ي
ت
الخ�ات والمعرفة من جميع مناطق العالم.
المطبوعة وااللك�ونية.
يتضمن المنشور ب
ّ
ف
ئ
الغذا� الجديدة لشؤون
ف ي� العام  ،2014سوف تنتج شبكة التغذية ي� الطوارئ مطبوعة التبادل
ي
ئ
الغذا� الرئيسية .
منطقة افريقيا ،باالضافة إىل مطبوعة التبادل
ي
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لضمان حصولكم عىل نسخات التبادل
الغذا� وتحديثات الك�ونية أخرى اش�كوا بع� االن�نت بزيارة الموقع االلك� ي
ي
و� ي
ن
ت
و� nutritionexchange@ennonline.net
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راسلونا
أو
www.ennonline.net/nutritionexchange/subscribe
ب
ي
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وتوي� )(ennonline
تابعونا عىل الفيسبوك )(ENN

